
UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 
 

Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS  

k projektu výzkumné, kvalifikační či seminární práce zahrnující lidské účastníky 
 

Název projektu: Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR 

Forma projektu:výzkumná práce  - diplomová práce 

Období realizace: únor 2019  / leden 2020 

Předkladatel: Bc. Marie Mašková 

Hlavní řešitel: Bc. Marie Mašková 

Místo výzkumu (pracoviště): anonymizováno 

Vedoucí práce (v případě studentské práce): Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 

Finanční podpora: projekt není financován z veřejných zdrojů 

Popis projektu: Cílem projektu je vysledovat množství jezdců, kteří závodí s onemocněním diabetes mellitus v ČR. 

K zjištění počtu těchto závodníků a dále k zajištění demografických údajů, údajů o onemocnění u závodníků, atd. bude 

použit online dotazník (zcela anonymizovaný – kvantitativní/první část studie). Odkaz na dotazník bude odeslán  mezi 

registrované jezdce. Dále bude skrze dotazník osloveno 5 až 10 jezdců starších 18 let, se kterými proběhne výzkum 

formou rozhovorů. 

Charakteristika účastníků výzkumu: Dotazník bude rozeslán elektronicky mezi cca 10 000 registrovaných jezdců (tj. 

jezdci, kteří měli zaplacenou jezdeckou licenci pro rok 2018). Předpokládaný věk účastníků je od cca 10 let do 70 let 

(za účastníky mladší 18ti let vyplní zákonní zástupci). Předpokladem pro vyplnění dotazníku je diagnostikované 

onemocnění diabetes mellitus 1. i 2. typu, a také aktivní účast v jezdeckém sportu. Předpokladem pro následnou účast v 

kvalitativním výzkumu je věk nad 18 let. Druhá část výzkumu bude probíhat na UK FTVS. 

Zajištění bezpečnosti: Výzkum proběhne za běžných podmínek bez narušení běžné činnosti (sběr glykémie v průběhu 

závodního dne – obvyklý způsob měření osoby sportující s onemocněním diabetes mellitus). Rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu. 

Etické aspekty výzkumu: Důvodem pro začlenění jedinců mladších 18ti let do možnosti vyplnění dotazníku je získání 

rozsáhlejších dat a celkového množství osob, které závodí s onemocněním diabetes mellitus. Za tyto osoby vyplní 

dotazník jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Stejně tak do kvalitativní studie nebudou zahrnuty ani žádné osoby 

vulnerabilních skupin. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu nebudou 

pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. Rozhovor bude nahráván hlavním řešitelem, následně bude přepsán a 

plně anonymizován. Neanonymizovaná nahraná verze rozhovoru bude bezpečně uchována pouze u hlavního řešitele na 

heslem zajištěném počítači a nebude nikde zveřejňována. Zveřejněny budou pouze přepsané anonymizované výsledky 

v diplomové práci. Po přepsání rozhovoru a anonymizaci osobních dat bude nahrávka smazána. V maximální možné 

míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Text informovaného souhlasu: Bude přiložen poté, co bude řešitel výzkumu zkontaktován těmi, kteří budou ochotni 

zúčastnit se kvalitativního výzkumu. Řešitel poskytne v dotazníku svůj e-mail jako komunikační kanál pro tyto 

uchazeče. 
Povinností všech účastníků výzkumu na straně řešitele je chránit život, zdraví, důstojnost, integritu, právo na sebeurčení, soukromí a osobní data 

zkoumaných subjektů, a podniknout k tomu veškerá preventivní opatření. Odpovědnost za ochranu zkoumaných subjektů leží vždy na účastnících 

výzkumu na straně řešitele, nikdy na zkoumaných, byť dali svůj souhlas k účasti na výzkumu. Všichni účastníci výzkumu na straně řešitele musí brát 
v potaz etické, právní a regulační normy a standardy výzkumu na lidských subjektech, které platí v České republice, stejně jako ty, jež platí 

mezinárodně. Potvrzuji, že tento popis projektu odpovídá návrhu realizace projektu a že při jakékoli změně projektu, zejména použitých metod, zašlu 

Etické komisi UK FTVS revidovanou žádost. 

V Praze dne: 25. 2. 2019               Podpis předkladatele:  
 

                              Vyjádření Etické komise UK FTVS 
Složení komise: Předsedkyně: doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. 

 Členové: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 

   doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 

   PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. 

   Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.  

   MUDr. Simona Majorová 
 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ……………………………… 

 

 dne:………………………………. 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, předpisy a mezinárodní 

směrnicemi pro provádění výzkumu zahrnujícího lidské účastníky.  

                                 Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu Etické komise. 
 

 
 

razítko UK FTVS                                                                     podpis předsedkyně EK UK FTVS 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve 

znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 

v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem „Diabetes mellitus v jezdeckém sportu ČR“ prováděné na 

UK FTVS. 

 

Tento projekt nebude financován z veřejných zdrojů. 

Cílem projektu je zjistit četnost výskytu onemocnění diabetes mellitus v jezdeckém sportu a vliv fyzické i 

psychické zátěže spojené s provozováním jezdectví na závodní úrovni na průběh tohoto onemocnění. 

První část studie obsahuje získání dat z on-line dotazníků. Následně jste byl/a vybrán/a pro účast 

v rozhovoru. Tento rozhovor bude nahráván hlavním řešitelem diplomové práce (Bc. Marie Mašková), 

následně bude přepsán a plně anonymizován. Zveřejněny budou pouze přepsané anonymizované výsledky 

v diplomové práci. Neanonymizovaná nahraná verze rozhovoru bude uchována pouze u hlavního řešitele na 

heslem zajištěném počítači a nebude nikde zveřejňována. Po přepsání rozhovoru a anonymizaci osobních dat 

bude nahrávka smazána. 

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu.  

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

Přínosem z tohoto výzkumu bude získání informací o počtu jezdců s onemocněním diabetes mellitus. 

Výstupy podrobné části průzkumu by měly přinést názory jezdců na toto onemocnění ve spojení s výše 

uvedeným sportem. 

Přínosem pro účastníky bude rozšíření povědomí o sportovcích se stejným onemocněním a dále zajímavá 

zjištění o kombinaci jezdeckého sportu a onemocnění diabetes mellitus.  

Výsledky budou k dispozici u hlavního řešitele na adrese: mariemaskova.1995@seznam.cz. 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během 

výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Bc. Marie Mašková      Podpis: ............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………………………                   Podpis:....................…. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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  Já, Bc. Marie Mašková jsem studentkou navazujícího studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy. Tímto se na Vás obracím s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit 

jako podklad pro mou diplomovou práci. Cílem této práce bude zjistit celkový počet aktivně 

závodících jezdců s onemocněním diabetes mellitus. S tímto souborem se nadále bude pracovat s 

pomocí dotazníků, které by pomohly zodpovědět, zda se dá s tímto onemocnění sportovat na 

závodní úrovni, jak samotní jedinci vnímají fyzickou zátěž v kombinaci s diabetem, a jak tento typ 

sportu působí na stav jejich glukózy v krvi. 

Chtěla bych Vás tedy požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Vyplnění dotazníku Vám budete trvat 

15 - 20 minut. Za osoby mladší 18ti let vyplní dotazník jejich zákonní zástupci. 

Získaná data budou využita ke zpracování diplomové práce, případně k dalšímu výzkumu na UK 

FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě a ochráněna před jiným 

užitím. Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, napište na adresu: 

mariemaskova.1995@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně 

souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o které jste byl(a) informován(a), jakož i o právu 

odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS. 

Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazník. 

 

 

 


